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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริห ารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 6/2558
วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2558 เวลา 13.30 – 16.45 น.
ณ หองประชุมอยุธ ยา – อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธ ยา
--------------------------------------------------

ผูที่มาประชุม
1. อาจารย ดร.เกษม
2. รศ.ดร.นพวรรณ
3. ผศ.ดร.จันทรเพ็ญ
4. ผศ.ดร.อดิศร
5. รศ.ไพฑูรย
6. อาจารยธาตรี
7. ผศ.บุญไท
8. อาจารย ดร.ภาคิน
9. อาจารยสุทัศน
10. อาจารย ดร.สุภัทรา
11. ดร.ภัททิรา
12. นางเบญญาภา
13. รศ.ดร.ชูสิทธิ์
14. อาจารย ดร.จงกล
15. ผศ.ธนู

บํา รุงเวช
ธีระพันธเจริญ
คลายมุข
ภูสาระ
สมัครกิจ
มหันตรัต น
เจริญผล
โชติเวศยศิลป
อูทอง
คงเรือง
หอมหวน
สอนพรม
ประดับเพ็ชร
เฮงสุวรรณ
บุญญานุวัตร

16. ผศ.ดร.อดิศร

ภูสาระ

17. อาจารยประพันธ
18. นางสาวเพลินตา
19. นางลักขณา
20. นางสุนทรี
21. น.ส.กาญจนพิชญา

แสงทองดี
โมสกุล
เตชวงษ
โพธิกุล
ภิญญา

22. นางนงคราญ
23. นางจิราพร

คงสมทรง
พัฒนธนกิจ

รักษาราชการแทนอธิการบดี
ประธาน
รองอธิการบดีฝายบริหาร
กรรมการ
รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน
กรรมการ
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
กรรมการ
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
กรรมการ
รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและกฎหมาย กรรมการ
ผูชวยอธิการบดีฝายงานประกันคุณภาพ
กรรมการ
ผูชวยอธิการบดีฝายประชาสัมพันธ
กรรมการ
ผูชวยอธิการบดีฝายอาคารสถานที่ฯ
กรรมการ
(แทน) คณบดีคณะครุศาสตร
กรรมการ
(แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตรฯ
กรรมการ
(แทน) คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการ
ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ
(แทน) รักษาราชการแทนผูอํานวยการ
สํานักงานบัณฑิตศึกษา
กรรมการ
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
กรรมการ
ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน
กรรมการ
ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา
กรรมการ
ผูอ ํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ
รักษาการหัวหนางานกิจการคณะกรรมการ
ผูชวยเลขานุการ
เจาหนาที่บริหารงานทัว่ ไป
ผูชวยเลขานุการ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ผูชวยเลขานุการ
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ผูไมมาประชุม
1. นางสาวพรสวรรค คลายกัน
2. นางสารภี
พูลศิริ

ผูอํานวยการกองกลาง
ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา

ติด ภารกิจ
ติด ภารกิจ

ผูเขารวมประชุม
1. นางอรัญญา
จงกลรัตน
2. นางสาววลัยทิพย พิมพสุธถี ิรชา
3.
4.
5.
6.

นางสาวพิจิกามาศ
อาจารยวนิดา
น.ส.เบญจลักษณ
นางอลิสสา

แยมบู
อินทรลักษณ
ชิดชาญชัย
บัวเจริญ

หัวหนาสํานักงานคณะมนุษยศาสตรฯ
หัวหนา สํา นักงานผูอํา นวยการสํา นักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา
หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสํานักงานวิทยบริการฯ
รักษาการในตําแหนงหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
หัวหนางานประกันคุณภาพ
นักวิเทศสัมพันธ

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.
ประธานพิ จ ารณาจํ า นวนกรรมการที่ ม าประชุม และเห็ นว า ครบองค ป ระชุม แลว จึ ง เป ด
การประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 การแขงขันกีฬาบุคลากรและเจาหนาที่เขตภูมิศาสตร ภาคกลาง “110 ป
ศรีอยุธยาเกมส” ครั้งที่ 25
สาระสําคัญโดยยอ
ในวันที่ 9 มิ ถุนายน 2558 มี การแข งขั นกีฬาบุ คลากรและเจ าหนาที่ เขตภู มิ ศาสตร ภาคกลาง
"110 ป ศรี อยุ ธยาเกมส " ครั้ งที่ 25 ณ สนามกีฬามหาวิ ทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุ ธยา เจาภาพโดย
มหาวิ ทยาลัย ราชภัฏพระนครศรี อยุ ธยา ประกอบไปด วยมหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏจาก 5 สถาบั น ได แ ก
มหาวิ ทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุ ธยา มหาวิ ทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มหาวิ ทยาลัยราชภั ฏรํ าไพพรรณี
มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏราชนคริ นทร และมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ
และในชวงเย็นจะมีการจัดงานเลี้ยงรับรอง ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุ ธยา ดั งนั้นขอเรี ยน
เชิญผูบริหารเขารวมตอนรับคณะผูบริหารจากทั้ ง 5 สถาบั นด วย และขอขอบคุ ณผู บริ หารที่ ทํ าหนาที่ อย าง
สมบูรณและราบรื่น
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 1.2 การแสดงความขอบคุณ
สาระสําคัญโดยยอ
ขอขอบคุ ณ ทุ ก หนว ยงานในระดั บ คณะ สถาบั น สํา นัก ที่ ไ ด ทํ า หนา ที่ อย า งสมบู ร ณ
ในภารกิจที่ไ ดรับมอบหมาย และทํา ใหผานพนไปไดดวยดี
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2558
สาระสําคัญโดยยอ
มหาวิ ท ยาลั ย ได กํ า หนดให มี ก ารประชุม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย
ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน
มหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เลขานุการคณะกรรมการบริ หารมหาวิ ทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุ ม ครั้ งที่ 5/2558
เพื่อขอใหท ี่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รั บ รองรายงานการประชุม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลัย ครั้ ง ที่ 5/2558
โดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
ระเบี ย บวาระที่ 3.1 รายงานขอมูล การดํา เนินงานและผลการปฏิ บัติตามมติ ที่ ป ระชุม
คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
ครั้ ง ที่ 5/2558
สาระสําคัญโดยยอ
เลขานุ ก ารคณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลัย (ก.บ.) นํ า เสนอรายงานข อ มู ล
จากการดํ า เนิ นงานและผลการปฏิ บั ติ ต ามมติ ที่ ป ระชุม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย
ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2558 ดังตอไปนี้
ระเบียบ
วาระที่
5.1

เรื่อง
ขอความเห็ น ชอบ (รา ง) โครงการงาน
บริห ารจั ด การศูน ยฝก ปฏิบัติการวิช าชีพ
ธุ รกิ จ (อาคารสวนหลวง) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558

มติที่ประชุม/ขอเสนอแนะ
และขอสั่งการ

ผลการปฏิบัติตามมติ

เห็นชอบในหลัก การ (ราง) โครงการงาน
- แจงมติก ารประชุมใหแกหนวยงาน
บริหารจัดการศูนยฝก ปฏิบัต ิการวิชาชีพธุรกิจ
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ
(อาคารสวนหลวง) ประจําปงบประมาณ
- นําเสนอ (ราง) โครงการงานบริหาร
พ.ศ. 2558 และใหแกไขตามขอเสนอแนะ
จัดการศูนยฝ กปฏิบัต ิการวิชาชีพธุรกิจ
ของคณะกรรมการบริหารมหาวิท ยาลัย
(อาคารสวนหลวง) ประจําปงบประมาณ
(ก.บ.) และขอใหเรงดําเนินการจัดทํางบ
พ.ศ. 2558 ในการประชุมคณะกรรมการ
พัฒนา เพื่อนําเขาพิจารณาในการประชุม
บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2558
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ระเบียบ
วาระที่

5.2

5.3

5.4

เรื่อง

มติที่ประชุม/ขอเสนอแนะ
และขอสั่งการ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)
ในการประชุม ครั้งที่ 6/2558 วันอังคารที่ 9
มิถุนายน 2558 เปนวาระสืบ เนื่องจากการ
ประชุมตอไป
ขอความเห็ น ชอบ (รา ง) ระเบี ยบ
เห็นชอบในหลัก การ (ราง) ระเบีย บ
มหาวิ ท ยาลั ยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา มหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธ ยา
ว า ด ว ย การบริ หารจั ดการทรั พ ยสิน
วาดวย การบริหารจัดการทรัพยสินทาง
ทางป ญ ญา
ปญญา โดยมอบหมายใหงานนิติการ
ตรวจสอบการใชชื่อ เครื่องหมาย สัญลัก ษณ
ภาพของมหาวิท ยาลัย และตรวจสอบ
ผูรับผิดชอบคาใชจายในการจดลิขสิทธิ
และนําเขาในการประชุมคณะกรรมการ
ปรับปรุงและยกรางกฎหมายของ
มหาวิท ยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป
ขอความเห็ น ชอบ (รา ง) ระเบี ยบ
เห็นชอบในหลัก การ (ราง) ระเบีย บ
มหาวิ ท ยาลั ยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา มหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธ ยา
ว า ด ว ย การจ า ยเงิ น ค า ตอบแทนเกี่ย วกั บ วาดวย การจายเงินคาตอบแทนเกี่ยวกับ
การสอบ พ.ศ....
การสอบ พ.ศ. ... โดยมอบหมายให
งานนิติการแกไขตามขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการบริหารมหาวิท ยาลัย
(ก.บ.) และนําเขาในการประชุม
คณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎหมาย
ของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป
ขอความเห็ น ชอบ (รา ง) ระเบี ยบสภา
เห็นชอบในหลัก การ (ราง) ระเบีย บสภา
มหาวิ ท ยาลั ยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา มหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธ ยา
ว า ด ว ย การรับจ า ยเงิ น คา ธรรมเนียม
วาดวย การรับจายเงินคาธรรมเนียม
การศึ ก ษาระดั บปริญญาตรี สํา หรั บ
การศึกษาระดับปริญญาตรีสําหรับนักศึกษา
นั ก ศึ ก ษาตา งชาติ โครงการความรวมมือ ตางชาติ โครงการความรวมมือระหวาง
ระหว า งมหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ
มหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธ ยากับ
พระนครศรีอ ยุธยากั บมหาวิ ทยาลั ย
มหาวิท ยาลัยหรือหนวยงานตางประเทศ
หรือ หน วยงานต า งประเทศ พ.ศ.2558
พ.ศ.2558 โดยใหแกไขตามขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการบริหารมหาวิท ยาลัย
(ก.บ.) สวนรายละเอียดขอใหเทียบเคียงกับ
มหาวิท ยาลัยแหงอื่น และในสวนของอัตรา
การจายเงินคาธรรมเนียมการศึกษาใหจัดทํา
เปนประกาศของมหาวิทยาลัย และนําเขา
การประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิท ยาลัย (ก.บ.) เพื่อพิจารณาเปนวาระ
สืบ เนื่องอีกครั้งหนึ่ง และนําเขาพิจารณาใน
การประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยก
รางกฎหมายของมหาวิทยาลัยตอไป

ผลการปฏิบัติตามมติ
วันที่ 9 มิถ ุนายน 2558 เพื่อ พิจารณา

- แจงมติก ารประชุมใหแกหนวยงาน
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ
- นําเสนอคณะกรรมการปรับปรุงและ
ยกรางกฎหมายของมหาวิทยาลัยแลว
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2558 ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบ
- นําเสนอเขาการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 6/2558 วันที่ 25 มิถ ุนายน 2558
เพื่อพิจารณาตอไป
- แจงมติก ารประชุมใหแกหนวยงาน
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ
- นําเสนอคณะกรรมการปรับปรุงและ
ยกรางกฎหมายของมหาวิทยาลัยแลว
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2558 ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบ
- นําเสนอเขาการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 6/2558 วันที่ 25 มิถ ุนายน 2558
เพื่อพิจารณาตอไป
- แจงมติก ารประชุมใหแกหนวยงาน
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ
- นําเสนอ (ราง) ประกาศมหาวิท ยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธ ยา วาดวย
การเก็บ เงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสําหรับนักศึกษาตางชาติ
ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิท ยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 6/2558
วันที่ 9 มิถ ุนายน 2558 เพื่อ พิจารณา
ตอไป

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธ ยา ครั้งที่ 7/2558
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ระเบียบวาระที่ 3.2 ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลั ยราชภั ฏพระนครศรี อยุ ธยา
วาด วย การเก็ บเงิ น ค าธรรมเนี ย มการศึ กษาระดั บปริ ญ ญาตรี สํ าหรั บ
นักศึกษาตางชาติ
สาระสําคัญโดยยอ
ตามมติท ี่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้ งที่ 5/2558 เมื่ อวันที่ 26 พฤษภาคม
2558 มอบหมายให กองบริ การการศึ กษาจั ดทํ าประกาศเพื่ อรองรั บระเบี ยบสภามหาวิ ทยาลัยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ว าด วย การรั บจ ายเงิ นค าธรรมเนี ยมการศึ กษาระดั บปริ ญญาตรี สําหรั บนั กศึ กษา
ตางชาติ กรณีนักศึกษาตางชาติเขามาสมั ครเรี ยนโดยไม ผานโครงการความร วมมื อระหว างมหาวิ ทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับหนวยงานตางชาติ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีขอเสนอแนะ คือ ขอให เที ยบเคี ยงอั ตราการเก็ บเงิ น
คาธรรมเนียมกับมหาวิทยาลัยแหงอื่นดวย และขอใหแกไขในสวนของการอาศัยอํ านาจหนาที่ ตามมาตรา 27
และ มาตรา 31
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏพระนครศรี อยุ ธ ยา ว า ด ว ย การเก็บ เงิ น
ค า ธรรมเนีย มการศึ กษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี สํา หรั บ นักศึ กษาต า งชาติ และนํา เสนอในการประชุ ม
คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน (ก.บ.ง) เพื่อพิจารณาตอไป

ระเบียบวาระที่ 4 แจงผลและนําเสนอแผนงานที่จะดําเนินการของหนวยงานตาง ๆ
ระเบียบวาระที่ 4.1 คณบดีค ณะครุศ าสตร
สาระสําคัญโดยยอ
1. เมื่ อ วั น ที่ 26 พฤษภาคม 2558 ประชุม สรุ ป ผลการดํ า เนิน งานเพื่ อทํ า SAR
ณ หองประชุม กศพ. 204 คณะครุศาสตร
2. เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 สัมภาษณเพื่ อคั ด เลือกนักศึ กษารั บ ทุ นพระราชทาน
สําหรับเปนครูสอนในโรงเรียนของโครงการกองทุนการศึกษา ณ หองประชุม กศพ. 222 คณะครุศาสตร
3. เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 อบรมเชิงปฏิบั ติ การ เรื่ อง จิ ต อาสาในสถานศึ กษา
ณ โรงเรียนหนองไมซุง อําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4. เมื่อวันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2558 จัดเตรียมความพรอมและปฐมนิเทศนักศึกษากอน
ฝกปฏิบัต ิวิชาชีพระหวา งเรียน ณ หอประชุมมหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
5. เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ประชุมคณาจารย บุค ลากร คณะครุศาสตร ณ หองประชุม
กศพ. 204 คณะครุศาสตร
6. เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2558 อบรม เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในยุคปจจุบนั
ณ หองประชุม กศพ. 204 คณะครุศาสตร
7. ในวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร ณ หองประชุม
กศพ. 223 คณะครุศาสตร
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธ ยา ครั้งที่ 7/2558
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8. ในวันที่ 11 – 13 มิถุนายน 2558 โครงการสัม มนาเชิง ปฏิบั ติ การเรื่ อง การพั ฒนา
ศักยภาพผูบริหาร คณาจารย ณ โรงแรมเบสทเทิรนรอยัลบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย
9. ในวันที่ 15 – 19 มิ ถุนายน 2558 อบรมเชิง ปฏิบั ติ การเรื่ อง “Multimedia and
Graphic” ณ ASIA EURO UNIVERSITY ประเทศกัมพูชา
10. เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 นักศึกษาชั้นปท ี่ 5 เขารวมสัมมนาระหวางฝกปฏิบัติการ
สอน ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2558 ณ หอประชุมมหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
11. เมื่อวันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2558 การประเมินไขว ร ะดั บ สาขาวิ ชา (เตรี ย มความ
พรอมรับการประเมิน) ณ หองประชุม กศพ. 204 คณะครุศาสตร
12. ในวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2558 อบรมทบทวนแผนเพื่ อเตรี ย มจั ด ทํ า แผนปฏิบั ติ
ราชการ ณ จังหวัดกาญจนบุรี
13. ในวันที่ 14 – 16 กรกฎาคม 2558 คายเตรียมความเป นครู สํา หรั บ นักศึ กษาใหม
ปการศึกษา 2558 ณ คายประวัติศาสตรอยุธยา (หมูบานโปรตุเกส)
14. ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 สัม มนาระหว า งฝกปฏิบั ติ วิ ชาชีพ ระหว า งเรี ย น 1
ของนักศึกษาชั้นปท ี่ 4 ภาคเรียนที่ 1/2558 ณ หอประชุมมหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
15. ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 โครงการกา วแรกสูบั ณ ฑิต ARU11 ณ หอประชุม
มหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
16. ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 สัมมนาระหวา งฝกปฏิบัต ิการสอนครั้งที่ 2 ภาคเรี ย นที่
1/2558 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.2 คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
สาระสําคัญโดยยอ
1. เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 จัดประชุมคณะกรรมการการเลือกสรรผูสมควรได รั บ
ปริ ญ ญากิต ติ ม ศั กดิ์ เพื่ อเสนอรายชื่อ ผูสมควรได รั บ ปริ ญ ญากิต ติ ม ศั กดิ์ ประจํ า ป พ.ศ. 2558
ณ หอง 43104 ชั้น 2 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตรฯ
2. เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 สาขาวิ ชารั ฐประศาสนศาสตร จั ด กิจ กรรมอบรม
เพื่อเตรียมสอบวัด ความรูความสามารถทั่วไปสํานักงานคณะกรรมการขา ราชการพลเรื อน (ภาค ก.)
ใหกับนักศึกษาชั้นปท ี่ 4 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร วิทยากรโดย อาจารยพิชิตชัย กิ่งพวง อาจารย
ประจํา สาขารัฐประศาสนศาสตร ณ หองประชุม 43014 ชั้น 1 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตรฯ
3. เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน จัดกิจกรรม “สัมมนาหลัง
ฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนาชุ ม ชน นักศึ กษาชั้นป ที่ 4 รุ น 2554” ณ ห องประชุม ต นโมก
อาคารบรรณราชนครินทร
4. เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 จั ด ประชุม คณาจารย ป ระจํ า คณะมนุษ ยศาสตร ฯ
ณ หองประชุม 43014 ชั้น 1 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตรฯ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธ ยา ครั้งที่ 7/2558
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5. เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน จัดกิจกรรม “กีฬาพั ฒนา
ชุมชนสัมพันธ” ครั้งที่ 2 ณ โรงยิม 1
6. เมื่อวันที่ 27 – 29 พฤษภาคม 2558 จัด อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนเพื่อนํา เสนอ
ผลงานทางวิชาการ” วิทยากรโดย อาจารย ทิ พ วั ลย สัง ขะวั ฒนะ ณ ภูเขางามรี สอร ท จั ง หวั ด
นครนายก
7. เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558 จัดประชุมคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ย ง ประจํ า ป
การศึกษา 2558 ณ หองประชุม 43110 ชั้น 2 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตรฯ
8. เมื่อวันที่ 6 – 27 มิถุนายน 2558 จั ด อบรมภาษาอัง กฤษเพื่ อการสื่อสาร รุ นที่ 1
สําหรับครูผูสอนภาษาอังกฤษในระดับ ประถมศึกษา วิทยากรโดย อาจารยสมเจตน เมื องแพน และ
อาจารย Judith Golden จากสถาบันภาษา LS Service ณ หอง 31115 อาคาร 100 ป ศูนยภาษา
และคอมพิวเตอร
9. เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2558 จั ด ประชุม คณะกรรมการดํ า เนินงานประกันคุ ณ ภาพ
การศึกษาระดับสาขาวิชา/หลักสูต ร ครั้ ง ที่ 4/2558 ณ ห องประชุม 43110 ชั้น 2 อาคาร 43
คณะมนุษยศาสตรฯ
10. เมื่อวันที่ 8 – 11 มิถุนายน 2558 จัด อบรมภาษาอัง กฤษเพื่ อการสื่อสาร สํา หรั บ
อาจารย ม หาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏพระนครศรี อ ยุ ธ ยา ณ ห องประชุม 43008 ชั้น 1 อาคาร 43
คณะมนุษยศาสตรฯ
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.3 คณบดีค ณะวิทยาการจัด การ
- ไมมี -

ระเบียบวาระที่ 4.4 คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สาระสําคัญโดยยอ
1. เมื่อวันที่ 1 – 3 มิถุนายน 2558 สัม มนาเชิง ปฏิบั ติ การทบทวนแผนกกลยุ ท ธและ
แผนปฏิบัต ิราชการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ณ อุทยานแหงชาติเขื่อนรัชประภา ตําบลเขาสก
อําเภอเขาสก จังหวัดสุราษฎรธานี
2. เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 ประชุมผูบริหารและบุคลากรสังกัด มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
3. เมื่ อวั นที่ 2 มิ ถุนายน 2558 เลื อกตั้ ง นายกสโมสรคณาจารย ณ อาคารบรรณ
ราชนครินทร
4. เมื่ อวั น ที่ 5 มิ ถุนายน 2558 ซอมขบวนพาเหรดสโมสรเจ า หน า ที่ แ ละบุ ค ลากร
ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
5. เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ประชุมคณาจารย ค ณะวิ ท ยาศาสตร ฯ ครั้ ง ที่ 2/2558
ณ หองประชุม 1 คณะวิทยาศาสตรฯ
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธ ยา ครั้งที่ 7/2558
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6. เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ประชุม คณะกรรมการสะเต็ ม ศึ กษา ณ ห องประชุม 1
คณะวิทยาศาสตรฯ
7. เมื่อวันที่ 8 มิถุ นายน 2558 การยื นยั นสิท ธิ์ การเป นนักศึ กษา ป การศึ กษา 2558
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
8. ในวันที่ 8 – 12 มิถุนายน 2558 คณบดี เขา ร ว มกิจ กรรมในโครงการวิ เทศสัม พั นธ
และการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมของคณะวิทยาศาสตรฯ ณ ประเทศกัมพูชา
9. ในวันที่ 9 มิถุนายน 2558 การแขงขันกีฬาสโมสรเจาหนาที่และบุคลากร ณ สนามกีฬา
มหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
10. ในวั น ที่ 10 มิ ถุ นายน 2558 กิจ กรรมอบรมการจั บ จี บ ผู กผ า ให แ ก บุ ค ลากร
คณะวิทยาศาสตรฯ ณ หอง ศว. 108 คณะวิทยาศาสตรฯ
11. ในวันที่ 15 – 19 มิถุนายน 2558 ผูชวยศาสตราจารยวชิรา ปูชตรีรัตน และ อาจารย
ยุพิน พวกยะ เดินทางไปเปนวิทยากรในโครงการความรวมมือทางวิชาการ ณ ประเทศกัมพูชา
12. ในวันที่ 17 มิถุนายน 2558 ประชุมคณะกรรมการประจํา คณะวิทยาศาสตรฯ ครั้ ง ที่
2/2558 ณ หอง ศว. 108 คณะวิทยาศาสตรฯ
13. ในวันที่ 18 มิถุนายน 2558 โครงการบริ การวิ ชาการ เรื่ อง การวิ เคราะห ง าน
เพื่อความปลอดภัย ณ หองประชุม 1 คณะวิทยาศาสตรฯ
14. ในวันที่ 19 มิถุนายน 2558 โครงการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมอยุธยา อาเซียน ครั้งที่ 2
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
15. ในวันที่ 19 มิถุนายน 2558 โครงการบริการวิชาการ เรื่อง การประเมิ นความเสี่ย ง
จากการทํา งาน ณ หองประชุม 1 คณะวิทยาศาสตรฯ
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.5 ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
สาระสําคัญโดยยอ
ขอเรียนเชิญผูบริห ารทุกทา นเขารวมกิจกรรมตามโครงการวัฒนธรรมอยุ ธ ยาสูการพั ฒนา
อาเซียน ครั้งที่ 2 ในวันศุกรที่ 19 มิถุนายน 2558 ณ หอประชุมมหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
โดยชวงเชาจะมีการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ศิลปะสถาปต ยกรรมอยุธยาอาเซียน โดยสถาบั นอยุ ธ ยา
ศึกษาเปนผูดํา เนินการ ชวงบายเปนการเสวนาประกอบการแสดงชุด “ออกสิบ สองภาษา ลักษณะ
นานาชาติในศิลปนาฎดุริยางคไทย” เปนกิจกรรมของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
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ระเบี ย บวาระที่ 4.6 ผู อํา นวยการสํา นั ก วิท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
สาระสําคัญโดยยอ
1. เมื่อวันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2558 ไดสงบุคลากรในสัง กัด เขา ร ว มอบรมโครงการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ณ เดอะ คาวาลิ คาซา รีสอรท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. ในวันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2558 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศจะป ด
ใหบริการชั่วคราว ณ อาคารบรรณราชนครินทร อาคารหองสมุดหลังเกา และอาคาร 100 ป (บางสวน)
เนื่องจากนําบุคลากรไปประชุม สัม มนาวางแผนการดํ า เนินงาน ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2559
ณ จังหวัดกาญจนบุรี
3. ในวันที่ 20 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หองปฏิบัติการคอมพิ ว เตอร
31121 จัดโครงการวิ ท ยวิ ชาการ จั ด อบรม “แนะนํา การใชสารสนเทศฐานขอมู ลออนไลนแ ละ
เทคโนโลยีสารสนเทศ”
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.7 ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
สาระสําคัญโดยยอ
รายงานความกาวหนาของการจัด ทํ า วารสารราชภัฏวิ จั ย กรุ ง เกา ซึ่ง ออกป ละ 3 ฉบั บ
โดยตามเกณฑมาตรฐานขั้นต่ํา คือ 2 ฉบับ แตใ นเดือนพฤษภาคม 2559 จะมีการประเมินอีกครั้ง ซึ่งเปน
ครั้งสุดทาย และวางเวนไปอีก 3 ป ทําใหในป 2559 กอนเดือนพฤษภาคมจะตองจัดทํา ใหได จํานวน 6
ฉบับ สําหรับในป 2558 ทั้ ง 3 ฉบั บ ได ดํ า เนินการเรี ย บร อยแลว และของป 2559 ก็มี บ ทความ
เขามาแลว มาจากบุคคลภายนอก จํานวน 13 ฉบับ
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.8 ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
สาระสําคัญโดยยอ
1. ในวั น ที่ 10 มิ ถุน ายน 2558 เวลา 13.30 – 16.30 น. ขอเชิญ คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาทุกทานเขารวมประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3/2558 ณ หองประชุมอยุธยา –
อาเซียน สํานักงานอธิการบดี
2. ตั้งแตวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 – วันที่ 2 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 – 16.30 น.
รับสมัครนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา ประจํา ปการศึกษาที่ 1/2558 ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
3. ตั้งแตวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 - วันที่ 5 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.30 – 16.30 น.
รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธ ยา ครั้งที่ 7/2558
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ระเบียบวาระที่ 4.9 ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
สาระสําคัญโดยยอ
ขอเชิญ ประชุม คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมิ นประสิท ธิ ภาพและประสิท ธิ ผ ล
การปฏิบัติงานลูกจางประจํา ในวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2558 เวลา 10.30 น. ณ หองประชุม อยุ ธ ยา –
โปรตุเกส สํานักงานอธิการบดี มหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.10 ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
สาระสําคัญโดยยอ
1. ตามที่ไดมีการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ ครั้งที่ 2/2558 เมื่ อวั นพุ ธ ที่ 20
พฤษภาคม 2558 มีมติและขอสั่งการดังนี้
1.1 การคัดเลือกคณาจารยและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยารับมอบ
โลจากคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิท ยาลัยฯ มีมติท ี่ประชุม เห็นชอบใหป ระธานนําเสนอรายชื่อ
คณาจารยและบุคลากรที่ไดรบั การเสนอชื่อเปนบุคลากรดีเดน เพื่อรับรางวัลจากคณะกรรมการสงเสริมฯ
เสนอใหรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
1.2 (ราง) แผนยุทธศาสตรสภาคณาจารยและขาราชการ พ.ศ. ........ มติ ที่ ป ระชุม
มอบกรรมการสภาคณาจารยฯ พิจารณาปรับแก (ราง) แผนยุทธศาสตรสภาคณาจารยและขา ราชการ
พ.ศ. 2559 เพื่อนําเขาวาระการประชุมครั้งตอไป
1.3 การแกไขขอบังคับ มหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย สภาคณาจารย
และขาราชการ พ.ศ. 2554 มติที่ป ระชุม มอบฝายเลขานุการสภาคณาจารย ฯ จั ด ทํ า คํ า สั่ง แต ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการยกรางขอบังคับ มหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธ ยา ว า ด ว ยสภาคณาจารย แ ละ
ขาราชการ พ.ศ. ... โดยนําเสนอใหประธานสภาคณาจารยฯ เปนผูลงนาม ดังนี้
1.3.1 อาจารยนพดล ปรางคทอง
ประธาน
1.3.2 อาจารยกาญจนา สุขาบูรณ
กรรมการ
1.3.3 อาจารยปกาศิต เจิมรอด
กรรมการ
1.3.4 อาจารยชยกฤต โรจนนภากูล
กรรมการ
1.3.5 อาจารยเฉลิมพล พลมุข
กรรมการ
1.4 ขอ มู ล ข า วสาร สภาคณาจารย แ ละข า ราชการในเว็ บ ไซต ม หาวิ ท ยาลั ย
มติที่ป ระชุม เห็นชอบใหเสนอเพิ่มเติมขอมูลของสภาคณาจารยฯ ลงในเว็บไซตของมหาวิท ยาลัย มอบ
ฝายเลขานุการทําบันทึกขอความโดยประธานเป นผูลงนาม และมอบฝา ยเลขานุการสภาคณาจารย
จัดเตรียมขอมูล อํานาจหนาที่ของสภาคณาจารย โครงสรางการบริหาร รายชื่อกรรมการสภาคณาจารย
ทุกทา น พรอมรูปถาย อีเมล เบอรโทรศัพท เพื่อประสานสงตอผูรับผิดชอบจัดทําเว็บไซตตอไป
1.5 การปรั บ เงิ นเดื อนและปรั บ วั นจ า ยเงิ นเดื อนสํา หรั บ พนักงานมหาวิ ท ยาลั ย
มติที่ป ระชุม
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1.5.1 มอบประธานเร งติ ดตามความเคลื่ อนไหวในการปรั บเงิ นเดื อนเพิ่ มตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558
1.5.2 มอบฝ ายเลขานุ การสภาคณาจารย ทํ า บั นทึ กข อความเสนออธิ การบดี
เพื่ อปรั บวั นในการจ า ยเงิ นเดื อนของพนักงานมหาวิ ทยาลั ยให เป นวั นเดี ยวกั บ ขาราชการ โดยประธาน
เปนผูลงนาม
1.6 การเสนอความคิด เห็นเพื่อการพัฒนามหาวิท ยาลัยอื่น ๆ มติที่ป ระชุม
1.6.1 เห็นชอบใหป ระธานนําเสนอที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ หารมหาวิ ทยาลัย
เพื่อพิจารณากันพืน้ ที่ตลาดนัดเสาร - อาทิตย ใหนักศึ กษาแต ละคณะจั ดกิ จกรรมจํ าหนายผลิตภั ณฑ สินค า
ที่เกี่ยวเนื่องกับการเรียนการสอน
1.6.2 มอบประธานและคณะกรรมการติ ดตามกรณี การใชประโยชน พื้ นที่ ศู นย
อางทอง และศูนยสามบัณฑิต เพื่อใหมีการใชประโยชนใหมากขึ้น
1.7 การเขาอาศัยบานพักมหาวิทยาลัยของบุคลากร (บานพักสวัสดิการ) มติที่ป ระชุม
มอบประธานเสนอเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อใหเผยแพรขอมู ลการพั กอาศั ย
ในบานพักมหาวิทยาลัยของบุคลากรทั้งหมด รวมถึงขอมูลบุคลากรที่ยื่นความประสงคเอาไว โดยขอให
การพิจารณาแตละรอบเปดเผยโปรงใส นอกจากนี้ขอใหมหาวิท ยาลัยใหขอมูลเรื่องอาคารบา นพักที่กําลัง
ดํา เนินการกอสรางวาจะรองรับบุคลากรกลุมใด เพื่อเปนการวางแผนในอนาคต
1.8 ผลกระทบจากการเกษียณอายุของคณาจารย มติที่ป ระชุม นําเสนอเขาปรึกษาที่
ประชุม กบ. กรณีอาจารยเกษียณสามารถเปดรับอาจารยใหมทดแทนไดเลยหรือไม อัตราวา งใชเวลาใน
การเปดรับเปนเวลานาน มีมาตรการรอบรั บ อาจารย ป ระจํ า หลักสูต รเกษี ย ณหรื อไม จะมี การวาง
แผนการรับสมัครอยางไร การกําหนดกรอบอัตรากําลัง โดยการดํา เนินการดังกลาวเปนหนาที่ของแต ละ
คณะในการสรรหาอัตรากําลังทดแทนที่เกษียณ เนื่องจากการดําเนินการดั ง กลา วมี ผลต อการประกัน
คุณภาพ
1.9 การปรับภูมิทัศนโดยรอบตึกคณะมนุษยศาสตรฯ มติที่ ป ระชุม มอบประธาน
นําเสนอเขาที่ประชุม กบ. กรณีอาจารยประจําคณะมนุษยฯ เสนอหารือกรณี สระน้ํา บริ เวณด า นหนา
คณะมนุษยฯ ตึก 43 มีตนหญาวัชพืชขึ้นปกคลุมเปนจํานวนมาก เสนอควรมีการปรั บ ภูมิ ทั ศ นโดยรอบ
สระน้ํา และกรณีดา นหนามหาวิท ยาลัยตูเอทีเอ็มสกปรกไมสวยงาม ซึ่งควรประสานงานเทศบาลร ว ม
ดูแลรักษาความสะอาดตอไป
1.10 การจัด ทํา จดหมายขาวสภาคณาจารยฯ มติที่ประชุม เห็นชอบการจัด ทําจดหมาย
ขาว และใหต ั้งงบประมาณไวใ นแผนยุท ธศาสตร มอบฝา ยเลขานุการสภาคณาจารย ร วบรวมอีเมล
ของคณาจารยแตละคณะสําหรับจัดสงไฟลจดหมายขาวตอไป
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธ ยา ครั้งที่ 7/2558
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ระเบียบวาระที่ 4.11 ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน
สาระสําคัญโดยยอ
1. เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 ประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้ ง ที่ 21/2558
ณ หองประชุมกองนโยบายและแผน
2. เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558 อบรมหลักสูตรการประเมินความคุมคาการดําเนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ณ มหาวิท ยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
3. เมื่อวันที่ 8 มิถนุ ายน 2558 ประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้ ง ที่ 22/2558
ณ หองประชุมกองนโยบายและแผน
4. เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2558 ประชุมรับมอบนโยบายจากรองอธิ การบดี ฝา ยนโยบาย
และแผนบุคลากรกองนโยบายและแผน ณ หองประชุมกองนโยบายและแผน
5. ในวันที่ 11 มิถุนายน 2558 จัดประชุมคณะกรรมการจั ด ทํ า แผนกลยุ ท ธ ร ะยะ 5 ป
พ.ศ. 2559 – 2563 ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน สํานักงานอธิการบดี
6. ในวันที่ 11 มิถุนายน 2558 จัดประชุมคณะกรรมการเรงรัดการใชจายงบประมาณและ
การเงิน ครั้งที่ 7/2558 ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน สํานักงานอธิการบดี
7. ในวันที่ 12 มิถุนายน 2558 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิ น
ครั้งที่ 3/2558 ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน สํานักงานอธิการบดี
8. ในวันที่ 15 มิถุนายน 2558 จัดประชุมคณะกรรมการวิเทศสัม พั นธ ครั้ ง ที่ 3/2558
ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน สํานักงานอธิการบดี
9. ในวันที่ 25 มิถุนายน 2558 จัด ประชุม การถา ยทอดตั ว ชี้วั ด การจั ด ทํ า แผนกลยุ ท ธ
ณ หองประชุมตนโมก อาคารบรรณราชนครินทร
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.12 ผูอํานวยการกองกลาง
- ไมมี -

ระเบียบวาระที่ 4.13 ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
- ไมมี -

ระเบียบวาระที่ 4.14 ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา
- ไมมี –

ระเบียบวาระที่ 4.15 หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
- ไมมี –

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธ ยา ครั้งที่ 7/2558
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ระเบียบวาระที่ 4.16 รองอธิการบดี
ระเบียบวาระที่ 4.16.1 รองอธิการบดีฝายบริห าร
สาระสําคัญโดยยอ
1. ในวันที่ 8 มิถุนายน 2558 ไดมี การรั บ รองประธานองคมนตรี ของประเทศอิห ร า น
ซึ่ง ท า นมี ค วามยิ น ดี ที่ ไ ด ม าเยี่ ย มมหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏพระนครศรี อ ยุ ธ ยา ท า นได แ จ ง ว า จะ
มีการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และเสนอกับมหาวิทยาลัยวาตองการใหมีการเปดสาขาชีอะฮศึกษา และ
ไดแจงวาจะนําเรื่องนีม้ าปรึกษาหารือคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) และจะขอเรี ย นเชิญ
คณะผูบริห ารเพื่อเดินทางไปเยี่ยมชมที่ป ระเทศอิหราน
2. การขอใชงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขณะนี้ไดจัดทํา รางไวแลว และ
ขอใหแตละหนวยงานที่ไดรบั การจัด สรร ใหดํา เนินการจัดซื้อจัดจาง และขอรายชื่อคณะกรรมการที่จะ
กําหนดราคากลางและคุณลักษณะ เพื่อใหสามารถกอหนี้ผูกพันไดท ันตามกําหนดระยะเวลา สวนงาน
กอสรางคงตองมีการปรึกษาหารือกันอีกครั้งหนึ่ง
3. การอบรมการพัฒนาบุคลากร ในวันที่ 16 – 18 กรกฎาคม 2558 จะมี การอบรม
การพัฒนาบุค ลากรสายวิชาการ และในวันที่ 22- 24 กรกฎาคม 2558 จะมีการอบรมโดยคณะทํา งาน
ของ ดร.บุห งา วัฒนะ อดีต อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และทานวิชัย แหวนเพชร
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.16.2 รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน
สาระสําคัญโดยยอ
1. ไดรับแจงจากทานประธานองคมนตรีของประเทศอิหรานว า เรื่ องที่ ม หาวิ ท ยาลัย ได
ติด ตอไป คือ เรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะทํา ความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในอิห ร า น และการเป ด สอน
รายวิชาเปอรเซียเปนวิชาศึกษาทั่วไป การขอแลกเปลี่ยนอาจารย โดยทานจะติด ต อประสานงานกับ
สถานฑูตในประเทศอิหรานให และการแลกเปลี่ยนนักศึ กษา ซึ่ง ต องมี การหารื อกันภายใน 4 คณะ
สวนเรื่องการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ไดทํา รายละเอียดไป และไดรับแจงวาจะประสานงานให
2. จะมีโครงการอบรมในวันที่ 5 สิงหาคม 2558 โดยไดเรียนเชิ ญ Professor จากมหาวิ ทยาลัย
การจั ดการและเศรษฐศาสตร ของประเทศกั มพู ชา มาบรรยายพิ เศษในหั วขอ เรื่ อง Best Practice
การสอนภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยในอาเซียน ซึ่ง เป นผูเชี่ย วชาญและมี ป ระสบการณ ใ นการทํ า งาน
ตา งประเทศ โดยมีกลุมเปาหมายในการอบรมครั้งนี้ คืออาจารย และบุค ลากรภายในหมาวิ ท ยาลัย
รวมทั้งอาจารยในเขตพื้นที่บ ริการของมหาวิท ยาลัย ซึ่งถือเปนกิจกรรมความร ว มมื อกับ กลุม ประเทศ
อาเซียน และในป 2559 คาดวา จะมีการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ดานการสอนภาษาอังกฤษ
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธ ยา ครั้งที่ 7/2558
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ระเบียบวาระที่ 4.16.3 รองอธิการบดีฝายวิชาการ
สาระสําคัญโดยยอ
สถิตินักศึกษาภาคปกติ ปการศึกษา 2558 (รอบโควตา เด็กดีมีที่เรียน รอบ1 ชางเผือก)
สรุปยอด ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2558 เวลา 14.30 น. คณะครุ ศ าสตร ยื นยั นสิท ธิ์ แ ลว จํ า นวน
122 คน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ยืนยันสิทธิ์แลว จํานวน 232 คน คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ยืนยันสิทธิ์แลว จํานวน 83 คน และคณะวิทยาการจัดการ ยืนยันสิทธิ์แลว จํานวน 129
คน รวมทั้งสิ้น 4 คณะ จํานวน 566 คน
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.16.4 รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
สาระสําคัญโดยยอ
1. เมื่อวั นที่ 1 พฤษภาคม 2558 ได จั ด การประชุม นักศึ กษากูยื ม เงิ นเพื่ อการศึ กษา
ทั้ง กยศ. และ กรอ. เพื่อชี้แจงแนวทางการกูยืมเงินในปการศึกษา 2558 ซึ่งมีนักศึกษาเขา ร ว มประชุม
ในครั้งนี้จํานวน 1,300 คน ณ หอประชุมมหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2. เมื่ อ วั น ที่ 15 พฤษภาคม 2558 ได จั ด โครงการพั ฒ นาอาจารย แ ละเจ า หนา ที่
เรื่อง “หลักการและแนวคิดสหกิจศึกษาและสหกิจศึกษานานาชาติ ” ณ ห องประชุม ศู นย ภาษาและ
คอมพิวเตอร อาคาร 100 ป
3. เมื่อวันที่ 17 – 18 พฤษภาคม 2558 ไดจัดกิจกรรมสัมมนาผูนํา นักศึ กษา ประจํ า ป
การศึกษา 2558 ซึ่งมี รศ.ไพฑูรย สมัครกิจ เปนประธานในพิธี และรองคณบดีฝา ยกิจ การนักศึ กษา
ทั้ง 4 คณะ เขารวมกิจกรรม ณ หองประชุมตนโมก และเรื อนไม ชายคลองรี สอร ท อํา เภออัม พวา
จังหวัดสมุทรสงคราม
4. เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 ได จั ด กิจ กรรมเตรี ย มความพร อมเพื่ อการทํ า งาน
เมื่อสําเร็จการศึกษาและงานปจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
5. เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2558 ไดต อนรับคณะศึกษาดูงานดานงานกิจการนักศึกษาจาก
มหาวิท ยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จํานวน 110 คน และมหาวิ ท ยาลัย พิ บู ลสงคราม จํ า นวน 40 คน
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
6. เมื่อวันที่ 24 – 28 ไดนํานักศึกษาเขารวมโครงการคายอาสา 5 ราชภัฏ (คายซอมสราง)
ณ โรงเรียนบานทาคาน จังหวัดฉะเชิงเทรา
7. เมื่อวันที่ 1 – 3 มิถุนายน 2558 ไดนํานักศึกษาเขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบั ติ การ
เรื่อง การสงเสริมความรูสิทธิมนุษยชนสําหรับนิสิต นักศึกษา เพื่อสงผลงานการประกวด Talk show
“เดี่ยวไมโครโฟนใหโดนเรื่องสิทธิ” ครั้ ง ที่ 2 ณ โรงแรมสามพราน ริ เวอร ไ ซด อํา เภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม
8. เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2558 ได ดํ า เนินการเลือกตั้ ง นายกองค การบริ ห ารนักศึ กษา
ภาค กศ.บป. ประจําปการศึกษา 2558 ซึ่งผลการเลือกตั้ง นายธณสร คุปติเกษม นักศึ กษาชั้นป ที่ 2
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธ ยา ครั้งที่ 7/2558
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สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ณ ลานเอนกประสงค กองพั ฒนา
นักศึกษา
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.16.5 รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและกฎหมาย
สาระสําคัญโดยยอ
1. รายงานผลการเลือกตั้งนายกสโมสรคณาจารยมหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุ ธ ยา
ซึ่งไดมีการเลือกตั้ ง ไปแลว เมื่ อวั นที่ 2 มิ ถุนายน 2558 ผลการเลือกตั้ ง ได นายกสโมสรคณาจารย
มหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คือ นายกฤษณะ กันอ่ํา
2. ขอประชาสัมพันธเรื่องการออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบั ง คั บ ไม ว า จะระดั บ
ของสภา หรือระดับการบริหาร ในการแกไขระเบียบขอบังคับตาง ๆ นั้น มีอยู 3 ระดับ คือ กรณีมีความ
จําเปนเรงดวน สวนกรณีที่หนวยงานหรือบุคลากรใชบังคับและเกิดปญหาก็ใหแจงมายังมหาวิท ยาลัยได
เพื่อจะทํา ใหการทํางานเร็วขึ้น เพื่อฝายบริหารจะไดแกไขขอบังคับ ตอไป
3. ไดรับเรื่องจากศูนยสามบัณฑิต เพิ่งทราบวากรรมสิทธิ์โฉนดทีด่ ินของมหาวิทยาลัยไดทํา
สัญญากับธนารักษไมตรงกันอยู 2 โฉนด เทากับวา เอกสารสิท ธิ ของกระทรวงศึ กษาธิ การไม ต รงกับ
เอกสารของกระทรวงการคลัง เจาพนักงานที่ดินจะตองทํา การตรวจสอบ ขอใหสงวนในเรื่องของการชี้
ระวางเขต
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.16.6 ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ
สาระสําคัญโดยยอ
1. สรุปผลการประเมินการปฏิบัต ิราชการตามคํารับรองการปฏิบัต ิราชการ มหาวิท ยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 ผลการประเมินมี ผลคะแนนรวม 3.7721
โดยมีผลการดํา เนินงานที่ผานเกณฑเปา หมาย 3 คะแนน ทั้ ง สิ้น 12 ตั ว ชี้วั ด และตั ว บ ง ชี้ที่ ไ ม บ รรลุ
เปาหมาย (เปา หมาย 3 คะแนน) จํานวน 3 ตัวชี้วัด ไดแก ตัวชี้วัดที่ 3.4 การวิ จั ย (2.7150 คะแนน
*ใชขอมูลในระบบ CHE QA Online) ตัวชี้วดั ที่ 5.1 การเบิกจายงบประมาณรายจายลงทุน (1.0000
คะแนน ผลรอยละของการเบิกจายรอยละ 50.04) ตัวชี้วัดที่ 6 การประหยัดพลังงาน (1.0000 คะแนน)
2. ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิต และการสํารวจความพึ ง พอใจ
ของนิสิตนักศึกษามหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สรุป ไดดังนี้
2.1 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิต คะแนน 5.000 พิ จ ารณาแต ละด า น
พบวาทุกดา นได รั บ คะแนนความพึ ง พอใจในระดั บ พอใจมาก โดยที่ ด า นความรู ค วามสามารถ
ทางวิชาการ ไดรับคะแนนจากการสํา รวจ เท า กับ 4.5760 ด า นความรู ค วามสามารถพื้ นฐาน
ไดรับคะแนนจากการสํารวจ เทากับ 4.4880 และดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ไดรับคะแนนจากการสํารวจ เทากับ 4.4560
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2.2 ความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา คะแนน 3.0620 พิจารณา
แตละดาน พบวาทุกดา นไดรับคะแนนความพึงพอใจในระดับ พอใจ โดยที่ดา นการจัดการเรียนการสอน
ไดรับคะแนนจากการสํารวจ เทากับ 3.8030 และดานการให บ ริ การ ได รั บ คะแนนจากการสํา รวจ
เทากับ 3.7280
2.2.1 ด านการจั ด การเรี ยนการสอน ทุ กประเด็ นได รั บคะแนนความพึ ง พอใจ
ในระดับพอใจ ประเด็นที่ไดรับคะแนนความพึงพอใจสูงกวาประเด็นอื่น ๆ คือ *อาจารย ผูสอน ได รั บคะแนน
จากการสํารวจ เทากับ 3.8697 รองลงมาคือ การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน ได รั บคะแนนจากการสํารวจ
เทากับ 3.8256 สถานที่สําหรับจัดการเรียนการสอน ไดรับคะแนนจากการสํารวจ เท ากั บ 3.7850 และสื่ อ/
เอกสารและอุปกรณประกอบการเรียนการสอน ไดรับคะแนนจากการสํารวจ เทากับ 3.7315 ตามลําดับ
2.2.2 ด านการให บ ริ การของสถาบั นอุด มศึ กษา มี ประเด็ นที่ ใ ชเป นตั ว ชี้วั ด
2 ประเด็นซึ่งทั้งสองประเด็นไดรับคะแนนความพึงพอใจในระดับพอใจ คือ การใหบริ การด านวิ ชาการ ได รั บ
คะแนนจากการสํารวจเทากับ 3.7607 และการใหบริการทั่วไป ไดรับคะแนนจากการสํารวจ เทากับ 3.6952
3. ในวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2558 จะมีการอบรมการติดตามการประกันคุณภาพระดับ
คณะ สํานัก/สถาบัน ณ โรงแรมดีวารี จอมเทียน บีช พัทยา จังหวัดชลบุรี
4. ในวันที่ 17 – 18 กรกฎาคม 2558 จะมีการอบรมผูป ระเมิ นประกันคุ ณ ภาพระดั บ
หลักสูตร ซึ่งจะใชเฉพาะกลุมอาจารยที่ขึ้นทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการการอุ ด มศึ กษา (สกอ.)
ขณะนี้ไดแจงไปยังแตละคณะแลว และขอขอมูลคณะวา หากใครสามารถเปนผูประเมินรวมดวยก็ใหสง
รายชื่อมา แตตองเปนผูประเมินที่ขึ้นทะเบี ย นจากสํา นักงานคณะกรรมการการอุด มศึ กษา (สกอ.)
แลวเทานั้น
รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธเจริญ กลาววา ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
(ก.บ.) ครั้งตอไป สิ่งที่นักศึกษาใหความคิดเห็นวาเปนสิ่งที่ไ มพึงพอใจที่มหาวิ ท ยาลัย ควรปรั บ ปรุ ง นั้น
ขอใหนํามาหารือกันในการประชุม เพื่อหาแนวทางแกไขตอไป
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.16.7 ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการ และสหกิจศึกษา
สาระสําคัญโดยยอ
1. เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 จัดอบรมหลักสูตรใหความรูกับคณาจารย
2. ในภาคเรียนที่ 2/2557 มี นักศึ กษาสหกิจ ศึ กษาออกฝกในรุ นแรก จํ า นวน 2 คน
คือ นางสาวณัฐธินันท กลิ่นเมธี นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ออกฝกที่ บ ริ ษั ท ปู นซีเมนต
ไทย (ทา หลวง) จํากัด ไดรับค า ตอบแทนวั นละ 500 บาท แต ไ ม ไ ด รั บ การจ า งต อ อีก 1 คน คื อ
นางสาวบุญนิสา เพิ่มเพียรสิน นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย ออกฝกที่บริษัทเวสเทิรน
ดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากัด สาขาบางปะอิน ไดรับคาตอบแทนวันละ 300 บาท และไดรับการจางตอ
ประกอบกับเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2558 ที่ผานมา ซึ่งเปนวันสหกิจไทย นางสาวบุญนิสา เพิ่ ม เพี ย รสิน
ก็ไดเป นนักศึ กษาสหกิจ ดี เด นของบริ ษั ท เวสเทิ ร นดิ จิ ต อล (ประเทศไทย) จํ า กัด สาขาบางปะอิน
โดยนักศึกษาไดแนะนําตนเองวาเปนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งในการฝก
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นั้น จะเปนการฝกนานาชาติ มีการนําเสนอเปนภาษาอังกฤษ ซึ่งนักศึกษาก็ทําไดดี ขอฝากคณะที่กําลัง
จะปรับปรุงหลักสูตร ควรมีนโยบายเพื่อผลักดันใหนักศึกษาไดเขาสหกิจศึกษา เนื่องจากเป นกระบวน
อยางหนึ่งที่จะทํา ใหนักศึกษามีงานทําตรงกับสาขาวิชาที่เรียนมา
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รั บ ทราบ และอธิ การบดี ข อชื่ นชมนั กศึ ก ษาที่ ไ ด ทํ า ชื่ อ เสี ย งให กั บ มหาวิ ท ยาลั ย
และมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษานํานักศึกษาทั้ง 2 คน มาเลาถึง ประสบการณ แ ละ
ความรูในการออกฝกใหกับนักศึกษาในวันปฐมนิเทศนักศึกษา

ระเบียบวาระที่ 4.16.8 ผูชวยอธิการบดีฝายอาคารสถานที่ ภู มิ สถาป ตย และสิทธิ ประโยชน
ของบุคลากร
สาระสําคัญโดยยอ
1. ขอความอนุเคราะหทั้ง 8 หนวยงาน ที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณในสวนของงบลงทุน
หรือการปรับปรุงใด ๆ ในปงบประมาณ 2559 และตองการใหงานอาคารสถานที่ ฯ ได เขีย นแบบรู ป
รายการ และกําหนดราคา ขอใหจัดทํา บันทึกขอความแจงมายังงานอาคารสถานที่ ฯ เพื่ อจะได รี บ
ดํา เนินการให
2. สรุ ป โครงการกอ สร า งและงานปรั บ ปรุ ง ที่ ทํ า สัญ ญาแลว จํ า นวน 9 โครงการ
ประกอบดวย
(1) จางเหมากอสรางอาคารเรียนและปฏิบัติการรวม
(2) จางเหมาปรับปรุงซอมแซมอาคารเรือนไทยอยุธยาศึกษา (ดา นบน)
(3) จางเหมาปรับปรุงอัฒจรรยโรงยิม 1 จํานวน 16 สแตน
(4) จางเหมาปรับปรุงอาคาร 1 และอาคาร 2 และทางเชื่อม อาคาร 1 และอาคาร 2
(5) จางเหมาเสริมผิวลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีตลานจอดรถ ศู นย ฝกปฏิบั ติ การ
วิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง)
(6) จางเหมาปรับปรุงระบบกันซึมดาดฟา ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพธุรกิจ (อาคาร
สวนหลวง)
(7) จางเหมาปรับปรุงสายเมนไฟฟาอาคาร 4 และระบบไฟฟาแรงดันต่ํา อาคาร 27
(8) จางเหมาปรับปรุงระบบไฟฟาหอ 6 หอ 5 หอ 3 และโรงอาหารหออูทอง
(9) จางเหมาปรับปรุงทอระบายน้ํา และระบบระบายน้ํา หนา อาคารเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
และสิ้นสุดสัญญาแลว จํานวน 6 โครงการ แตยังไมแลวเสร็จ ประกอบดวย
(1) จางเหมาปรับปรุงซอมแซมอาคารเรือนไทยอยุธยาศึกษา (ดา นบน)
(2) จางเหมาปรับปรุงอัฒจรรยโรงยิม 1 จํานวน 16 สแตน
(3) จางเหมาปรับปรุงอาคาร 1 และอาคาร 2 และทางเชื่อม อาคาร 1 และอาคาร 2
(4) จางเหมาเสริมผิวลาดยางแอสฟลทติกคอนกรี ต ลานจอดรถ ศู นย ฝกปฏิบั ติ การ
วิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง)
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(5) จางเหมาปรับปรุงระบบกันซึมดาดฟาศูนยฝกประสบการณวิชาชีพธุรกิจ (อาคาร
สวนหลวง)
(6) จางเหมาปรับปรุงสายเมนไฟฟาอาคาร 4 และระบบไฟฟาแรงดันต่ํา อาคาร 27
3. เงิ น เดื อนขา ราชการ พนั กงานราชการ และลูก จ า งประจํ า ที่ ป รั บ เพิ่ ม 4%
ตามนโยบายของกระทรวงการคลัง จะสามารถเบิกจายไดในเดือนมิถุนายน 2558 ซึ่งงานบริ ห ารงาน
บุค คล และงานการเงินและบัญชีไดเขาไปกรอกขอมูลของกรมบัญชีกลางเรี ย บร อยแลว สว นพนักงาน
มหาวิท ยาลัยยังไมมีความคืบหนาใด ๆ
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.16.9 ผูชวยอธิการบดีฝายประชาสัมพันธ
สาระสําคัญโดยยอ
1. ไดจัดทํา ประกาศเกียรติคุณใหกับนายวัชรพล มีพันธุ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ ซึ่งไดชวยเหลือผูประสบอุบัติเหตุรถชน และอุมคนเจ็บสงโรงพยาบาลโดยไม ห วั ง ผลตอบแทน
และไดรับการนําเสนอขาวจากสื่อมวลชนในแขนงตาง ๆ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2558
2. จัดทํา Scoop ขาว “นองใบหมอน” นายโสภิตา ศิริวัฒนานุกูล Miss Tiffany 2015
ซึ่งบันทึกเทปในวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 และออกอากาศในสถานีเคเบิ ลที วี อยุ ธ ยา และในจั ง หวั ด
ใกลเคียง
3. การบันทึกเทปรายการ “สปช. เสียงของประชาชน” ของสภาปฏิรูปแหงชาติ ร ว มกับ
คณะอนุกรรมาธิการสื่อสารสาธารณะ ในวันที่ 19 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ อาคาร
100 ป มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏพระนครศรี อ ยุ ธ ยา ออกอากาศในวั นที่ 21 มิ ถุ นายน 2558
ทางสถานีโทรทัศน NBT ชอง 11 เวลา 20.30 – 22.00 น. วิ ท ยากรโดย นายอภิชาต โตดิ ลกเวชช
ผูวาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และรองศาสตราจารย วุ ฒิสาร ตั นไชย เลขาธิ การสถาบั น
พระปกเกลา
4. การประชุมโครงการประกวดภาพถายเพื่ อการประชาสัม พั นธ ม หาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาวันที่ 10 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.16.10 หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
สาระสําคัญโดยยอ
1. ในวั นที่ 30 มิ ถุนายน 2558 จะมี โครงการอบรมเกี่ย วกับ ระเบี ย บการเบิ กจ า ย
ตามระเบียบของกระทรวงการคลัง และระเบียบพัส ดุ การเก็บ รั กษาครุ ภัณ ฑ การจั ด ทํ า ทะเบี ย น
ครุภัณฑ วิทยากรจากสํานักงานคลังเขต ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยมีปญหาในเรื่องนี้ และติดคางในเรื่ อง
ของการจัดทําตนทุนตอหนวย ซึ่งแตละคณะจะตองมีคาเสื่อมราคาของครุภัณฑ โดยจะมี ห นัง สือเชิญ
ชวนไปยังแตละคณะเพื่อเขารวมอบรมในครั้งนี้
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธ ยา ครั้งที่ 7/2558
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2. ขอใหแตละหนวยงานที่ตอ งการใหหนวยตรวจสอบภายในเขาไปตรวจสอบ ขอใหจัดทํา
เปนหนังสือถึงอธิการบดี เพื่อมอบหมายใหดํา เนินการตอไป
ประธาน กลาววา ขอใหงานประชาสัมพันธกับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได มี เ วลาในการปรึ กษาหารื อ และร ว มมื อ กัน เพื่ อวางระบบของการประชาสั ม พั นธ ใ ห เว็ บ
ของมหาวิท ยาลัยสามารถเชื่อมโยงกันได และเปนปจจุบัน
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบี ย บวาระที่ 5.1 ขอความเห็ น ชอบ (ร า ง) MOA ระหว า งมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยากับ Asia Euro University, ประเทศกัมพูชา
สาระสําคัญโดยยอ
ตามที่ Asia Euro University, ประเทศกัมพูชา เดินทางมาพูดคุยกิจกรรมที่จะดําเนินการ
รวมกันและการจัดทํา (รา ง) MOA ระหวา งมหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏพระนครศรี อยุ ธ ยากับ Asia Euro
University, ประเทศกัมพูชา เมื่ อเดื อนมกราคม 2558 ซึ่ง ได มี การเจรจาตกลงจากทั้ ง สองฝา ย
ทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกสเรียบรอยแลว นั้น
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีขอสังเกตและขอเสนอแนะว า ตามหลักสากล
ของกระทรวงการตางประเทศ จะมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หากมีแต ที่ เป นภาษาอั งกฤษ อาจจะทํ า
ใหเกิดปญหากับผูปฏิบัติได
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
เห็ นชอบ (ร า ง) MOA ระหว า งมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏพระนครศรี อยุ ธยากั บ Asia Euro
University, ประเทศกัมพูชา และมอบหมายให งานวิเทศสั มพั นธดํ าเนินการจั ดทํ าเป นฉบั บภาษาไทยด วย
เพื่อประโยชนในการปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5.2 ขอความเห็นชอบประกาศหลั กเกณฑ และวิธี การประเมิ น ประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บั ติ ง านของเจ า หน า ที่ ป ระจํ า ตามสั ญ ญา
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2558
สาระสําคัญโดยยอ
ตามที่มหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุ ธ ยา ได มี ร ะเบี ย บการจ า งเจ า หนา ที่ ป ระจํ า
ตามสัญญาดวย เงินรายไดของมหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอ ยุ ธ ยา พ.ศ. 2557 โดยได กํา หนด
ค า จ า งตามลักษณะงานและผลผลิต ของงานเจ า หนา ที่ ป ระจํ า ตามสัญ ญา ให มี ค วามเหมาะสม
สอดคลองกับขนาดของงาน ประกอบกับมหาวิทยาลัยไดยกเลิกประกาศหลักเกณฑการเลื่อนขั้นคา จา ง
ลูกจางชั่วคราว ตามประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2551 นั้น
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บัด นี้ มหาวิ ท ยาลัย ยั ง ไม มี ป ระกาศหลักเกณฑแ ละวิ ธี การประเมิ นประสิท ธิ ภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ป ระจําตามสัญญา และมหาวิท ยาลัยจะตองทําการประเมินฯ
เจาหนาที่ประจํา ตามสัญญา ตั้งแตวันที่ 1 ตุ ลาคม 2557 ถึง วั นที่ 30 กันยายน 2558 เพื่ อนํา ผล
การประเมินใชประกอบการพิจารณาการจางเจาหนาที่ในหนวยงานตาง ๆ ของมหาวิท ยาลัย ประจําป
งบประมาณ 2559 และปงบประมาณตอไป ดังนั้น จึงจํา เปนตองกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมิน
ดังกลาว
ทั้งนี้ รางประกาศดังกลาวไดเทียบเคียงกับหลักเกณฑและวิธีการประเมินของลูกจางประจํา
ของมหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
เห็ น ชอบประกาศหลั กเกณฑ และวิ ธี ก ารประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิท ธิ ผ ล
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ป ระจําตามสัญญา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2558
และนําเสนอในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิท ยาลัย (ก.บ.ม) เพื่ อพิ จ ารณา
ตอไป

ระเบียบวาระที่ 6 ขอเสนอแนะจากแตละหนวยงาน
ระเบียบวาระที่ 6.1 คณบดีค ณะครุศ าสตร
- ไมมี –

ระเบียบวาระที่ 6.2 คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
- ไมมี –

ระเบียบวาระที่ 6.3 คณบดีค ณะวิทยาการจัด การ
- ไมมี -

ระเบียบวาระที่ 6.4 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- ไมมี –

ระเบียบวาระที่ 6.5 ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
- ไมมี –

ระเบี ย บวาระที่ 6.6 ผู อํา นวยการสํา นั ก วิท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
- ไมมี -

ระเบียบวาระที่ 6.7 ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
- ไมมี -

ระเบียบวาระที่ 6.8 ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
- ไมมี การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธ ยา ครั้งที่ 7/2558
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ระเบียบวาระที่ 6.9 ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
- ไมมี –

ระเบียบวาระที่ 6.10 ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
- ไมมี -

ระเบียบวาระที่ 6.11 ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน
- ไมมี –

ระเบียบวาระที่ 6.12 ผูอํานวยการกองกลาง
- ไมมี –

ระเบียบวาระที่ 6.13 ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
- ไมมี -

ระเบียบวาระที่ 6.14 ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา
- ไมมี –

ระเบียบวาระที่ 6.15 หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
- ไมมี –

ระเบียบวาระที่ 6.16 รองอธิการบดี
ระเบียบวาระที่ 6.16.1 รองอธิการบดีฝายบริห าร
- ไมมี –

ระเบียบวาระที่ 6.16.2 รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน
- ไมมี –

ระเบียบวาระที่ 6.16.3 รองอธิการบดีฝายวิชาการ
- ไมมี –

ระเบียบวาระที่ 6.16.4 รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
- ไมมี -

ระเบียบวาระที่ 6.16.5 รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและกฎหมาย
- ไมมี -

ระเบียบวาระที่ 6.16.6 ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ
- ไมมี การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธ ยา ครั้งที่ 7/2558
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ระเบียบวาระที่ 6.16.7 ผูช วยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและสหกิจศึกษา
- ไมมี –

ระเบียบวาระที่ 6.16.8 ผูชวยอธิการบดีฝายอาคารสถานที่ ภู มิ สถาป ตย และสิ ทธิ ประโยชน
ของบุคลากร
- ไมมี –

ระเบียบวาระที่ 6.16.9 ผูชวยอธิการบดีฝายประชาสัมพันธ
- ไมมี –

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ
ระเบียบวาระที่ 7.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2558
สาระสําคัญโดยยอ
มหาวิ ท ยาลัย กํ า หนดให มี การประชุม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลัย (ก.บ.)
ครั้งที่ 6/2558 โดยพรอมเพรียงกัน ในวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห องประชุม
อยุธยา – อาเซียน สํานักงานอธิการบดี มหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 16.55 น.
นางนงคราญ
นางสุนทรี

คงสมทรง
โพธิกุล

ผูจ ัดทํา รายงานการประชุม
ผูตรวจบันทึกการประชุม
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